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Budova Centra andragogiky je zařazena mezi
stavby čtvrtstoletí

Pozoruhodná stavba Centra andragogiky byla zařazena do databáze
stavitelství a architektury v projektu Stavba čtvrtstoletí.
 
Naší snahou bylo zachovat, obnovit a dostavět původní objekt cihelny pro
potřeby funkčního místa pro veřejnost. Zachovat tradice a historii s moderními
stavitelskými prvky a nízkou ekologickou náročností.
 
Podívejte se na reportáž redakčního pořadu České televize. Reportáž si můžete
pustit ZDE – začíná na 33:30.
 
O tom, že se stavba skutečně povedla, svědčí i několik ocenění, které zdařilá
obnova rozpadajícího se brownfieldu obdržela. Mimo jiné i titul Stavba roku
Královéhradeckého kraje 2015 nebo za propracovaný investiční záměr Top
invest 2014.

 

Uspořádali jsme v centru Cihelna:

Nastavení mysli (manažerů a
zaměstnanců) pro zlepšování

Zlepšování (a mnoho dalších „užitečných věcí“)
spočívá v naší hlavě a mysli.
Spoustu zajímavých poznatků si odnesli
účastníci Klubu zlepšování 4.12.2019.

Setkání s docentem Přeučilem
Naše koordinátorky se potkaly i s takovými
kapacitami jako je docent Přeučil, který v
Hereckém domě Viktorka lektoroval téma
Rétorika.

Společenské setkání s vrchní
státní zástupkyní JUDr.

Lenkou Bradáčovou, Ph.D.
Česká manažerská asociace, Regionální klub
Severovýchodní Čechy společně s Centrem
andragogiky uspořádali dne 18. září 2019
v kulturním a školicím centru Cihelna
společenskou diskusi s vrchní státní zástupkyní
JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph. D. Účast na této
mimořádné akci byla velmi vysoká.  Stejně jako
očekávání.

Školení IT dovedností
V IT dovednostech a jejich prohlubování se
meze nekladou.

Aktivní naslouchání aneb jak
na nekomfortní situace

Letošní podzim byl opravdu vydařený a “babí“
léto je nakloněné venkovním aktivitám.
A tak i koncem října, při 23°C, mohla proběhnout
část kurzu na naší zahrádce.
Pro klienty otevřeného semináře to byla
zajímavá zkušenost.

Setkání s Mikulášem a
andělem

I děti v naší dětské skupině Cihlička navštívil
Mikuláš s andělem

Členové ČMA našli společnou
řeč se senátorkou Horskou

Za skvělou akci označují členové České
manažerské asociace (ČMA) setkání s
místopředsedkyní senátu Miluší Horskou.
Proběhla 26. září, a jak jinak, než v Senátu.
Spojena byla s prohlídkou historické budovy a
Valdštejnské zahrady. Uspořádal ji
ČMA Regionální klub Severovýchodní Čechy v
čele s její předsedkyní Marií Jírů. A proč právě
on?

Pronájem prostor
Naše školící centrum Cihelna se na den
proměnila v kosmetický salon. Naše prostory
můžete využít nejen na školení.

Další otevřené semináře

Cihelna nabízí:

CENTRUM EVENTU
Eventy a vzdělávání k sobě jednoznačně patří.
Proto jsme se rozhodli nabídnout vám možnost
uspořádat s námi nejen školení, ale nově také
eventy!

Uspořádejte školení vašich zaměstnanců a
následně jim dopřejte uvolnění v podobě
eventů. Pomozte upevnit vztahy ve Vaší
společnosti díky zábavně vzdělávacímu
teambuildingu.

Naplníme Vaše představy bez starostí a
problémů. Nemusíte zatěžovat své zaměstnance
s eventy, a ti se tak mohou věnovat své práci
naplno.

PRONÁJEM ŠKOLICÍCH
PROSTOR

Reprezentativní budova školicího centra je
vhodná nejen k pořádání školení, seminářů, ale
i pro konference či přednášky a různé kulturní
a společenské akce. Je koncipována přibližně
až pro 100 účastníků. Využít lze konferenční
prostory, pět školicích místností vybavené
kompletní infrastrukturou moderních
multimediálních systémů, variabilním systémem
židlí a stolů, recepci a zázemí pro občerstvení
účastníků školení, seminářů a konferencí.
Variabilita místností, včetně vybavení a techniky
umožňuje přizpůsobit prostory na míru
jednotlivým požadavkům. Školicí prostory jsou
řešeny bezbariérově včetně sociálního zázemí.

RODINNÉ FIRMY
Navázali jsme na loňské velmi úspěšné téma a semináře pro rodinné firmy

jsme pořádali i letos. První letošní seminář proběhl již v únoru.

Rodinné firmy jsou základem každé stabilní
ekonomiky. Rodinné podnikání je založené na
vysoké odpovědnosti ke svému okolí a
respektuje tradice a původní produkty. Investice
do těchto typů firem zůstávají v regionech a tvoří
tak základní systém jejich obslužnosti. Rodinné
firmy jsou kvalitními a stabilními dodavateli.

Centrum andragogiky s.r.o. se díky vlastním
zkušenostem z rodinného podnikání zabývá
podporou rodinných firem. Dlouhodobě
spolupracujeme s Asociací malých a středních
podniků a živnostníků ČR, momentálně na
projektu „Rok rodinného podnikání“.

Projekt Šance na restart v praxi
Každý z nás má schopnost vést uspokojivý život, pokud má ty správné podmínky. Pomáháme starším
lidem ze zdravotním znevýhodněním při návratu na trh práce. Projekt Šance na restart je příležitostí

odkrýt svůj potenciál, rozšířit profesní dovednosti a získat pocit smysluplnosti díky novému pracovnímu
uplatnění. Právě zahajujeme třetí etapu, proto se neváhejte zapojit i vy.

Projekt realizuje nadšený tým lektorů, koučů a poradců naší neziskové organizace Šance na vzdělání.
www.sancenarestart.cz

Reportáže Východočeské televize V1
Dlouhodobě spolupracujeme s Východočeskou televizí V1. Podívejte se na

reportáže o nás.

Nemáte možnost se zúčastnit našich akcí ve stanovených termínech?
Máte u vás ve firmě víc zájemců o jedno téma?

Uspořádáme uzavřený kurz u vás pro vás!
Neváhejte nás kontaktovat!

obchod@centrumadragogiky.cz

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, neváhejte
nás kontaktovat.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|*

Zásady zpracování osobních údajů

Pokud nechcete dostávat naše zprávy, můžete se odhlásit.
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